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 باسمه تعالی

  : مقدمه 

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشـمندترین  

. منابعی است که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد

اي کـه در تولیـد دانـش     کننـده  این نهاد به جهت نقش تعیـین 

دارد بعنـوان یکـی از   ) آمـوزش (و انتقـال دانـش   ) پژوهش(

کشورها مد نظر قـرار گرفتـه    هاي تعیین میزان توسعه شاخص

با توجه به رشد قابل مالحظه متقاضیان آمـوزش عـالی   . است

کشور و محدودیت ظرفیت پـذیرش در تحصـیالت تکمیلـی    

هاي نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب  انتخاب شیوه

دانشـگاه آزاد اسـالمی در   . باشـد  اصلح اجتنـاب ناپـذیر مـی   

شـجو در دوره هـاي   چارچوب قانون سـنجش و پـذیرش دان  

تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 

و مصوبات شوراي سنجش و پذیرش در دوره هاي تحصیالت 

برگزاري آزمون اختصاصی بـه  اقدام به  1400تکمیلی در سال 

 کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته   منظور پذیرش دانشجو در مقطع 

  .واحدهاي ارس، کیش و امارات می نماید

  :عمومی و اختصاصی شرایط  -الف 

داوطلبان الزم است داراي شرایط عمومی و اختصاصی بـه  

  شرح ذیل بوده و از لحاظ مقررات وظیفه عمومی منعی نداشته

  .باشند

  : شرایط عمومی 

اعتقاد به اسالم یا یکی از ادیـان مصـرح در قـانون     -الف 

  .اساسی جمهوري اسالمی

سبت به احکام عملی اسـالم  عدم احراز ملتزم نبودن ن -ب 

  ).انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات(

منـدرج در قـانون   ) ادیان رسمی(هاي دینی  اقلیت : 1 تبصره

اساسی از این شرط مستثنی هستند به شرط آن که متجـاهر بـه   

  .نقض احکام اسالمی نباشند

  .عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوري اسالمی ایران -ج 

در صورتی کـه داوطلـب سـابقه عنـاد بـا نظـام        : 2ه تبصر

  .جمهوري اسالمی داشته باشد باید تغییر نظر او احراز شود

نداشتن سابقه عضـویت در سـاواك و فراماسـونري و     -د 

  .اعقاب آنها

  .عدم احراز فساد اخالقی -هـ 

عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خالف شـئون شـغلی و    -و 

  .زمان اشتغالتحصیلی در طول تحصیل یا 

  : شرایط اختصاصی 

شـتغال بـه   ایا  و) پیوسته یا ناپیوسته(داشتن کارشناسی  -

التحصـیلی   بـا فـارغ  (تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسـی  

که مدرك مذکور مـورد تأییـد   ) 31/6/1400حداکثر تا تاریخ 

شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی، وزارت علـوم، تحقیقـات و      

  .، درمان و آموزش پزشکی باشدفناوري و یا وزارت بهداشت

هـاي گـروه    التحصیالن و دانشـجویان رشـته   فارغ : 1تبصره 

نـام   پزشکی متقاضی شرکت در این آزمون قبل از اقدام به ثبت

باید توجه داشته باشند که از لحاظ طـرح تعهـد خـدمت بـه     

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت خـود را  

نام و شرکت  ر منعی براي ثبتمشخص و از نظر وزارت مذکو

در آزمون و در صورت قبولی براي ادامه تحصیل نداشته باشند 

در غیر این صورت عواقب بعدي آن به عهده شخص متقاضی 

  .خواهد بود

بایست حـائز   دارندگان مدارك تحصیلی معادل می : 2تبصره 

نامه شرکت دارندگان مدارك معادل و غیر رسمی  آئین«شرایط 

شوراي  845مصوبه جلسه » هاي ورودي مقاطع باالتر در آزمون

گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري کـه   

توسط معاونـت   28/5/92مورخ  77633/2طی بخشنامه شماره 

ها و موسسات آمـوزش   آموزشی وزارت متبوع به کلیه دانشگاه

بدیهی اسـت آن عـده از دارنـدگان    . عالی ابالغ گردیده باشند

 432ك معادل که قبل از تاریخ ابالغ مصوبه جلسه شماره مدار

مبنـی بـر   (شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی     3/9/1377مورخ 

هـاي معـادل    در دوره) ممنوعیت برگزاري دوره هـاي معـادل  

  .گیرند اند در شمول این مصوبه قرار می پذیرفته شده

 26/8/94مـورخ   771براسـاس مصـوبه جلسـه     : 3تبصره 

قالب فرهنگی، کلیه دارنـدگان مـدرك معـادل    شوراي عالی ان
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بـه   1381تـا   1377هـاي   ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال

اند حسب مورد از تسهیالت مصـوبه   هاي مذکور راه یافته دوره

براي ادامه تحصیل در مقاطع  28/5/94مورخ  77633/2شماره 

  .شوند رسمی باالتر برخوردار می

   :رزمندگان  و سهمیه ایثارگران – ب

قـانون برنامـه پـنج سـاله     «با توجه به تصویب  :ایثارگران  )1

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی  

توســط مجلــس  14/12/95در تــاریخ » )1396-1400(ایــران 

قـانون  « 70این قانون عالوه بر مـاده   90شوراي اسالمی، ماده 

آن در  بعـدي   و اصـالحیه » جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون الحاق برخی مواد به قـانون تنظـیم بخشـی از    « 47ماده 

در ایـن آزمـون اجـرا و گـزینش     » )2(مقررات مـالی دولـت   

  .گیرد داوطلبان براساس این قوانین صورت می

  : براساس قوانین فوق 

ظرفیت هر کد رشته محـل  %)  25(بیست و پنج درصد  -1

آزادگان و همسـر و  « ،»همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثر«به 

درصد و باالتر و همسر و فرزندان  25جانبازان «، »فرزندان آنان

  )درصد ظرفیت 25سهمیه ایثارگران (اختصاص دارد » آنان

ظرفیت هر کد رشـته محـل نیـز بـه     %) 5(پنج درصد  -2

همسـر و  «و » درصد و همسر و فرزندان آنان 25جانبازان زیر «

مـاه حضـور داوطلبـان در     فرزندان رزمندگان با حداقل شش

ستاد کل نیروهاي مسـلح، داوطلبـان بسـیجی و جهـاد     (جبهه 

درصـد   5سـهمیه ایثـارگران   (. اختصـاص دارد » )سازندگی

  )ظرفیت

قانون برنامه پنج سـاله   90ماده » الف«طبق تبصره بند  : 1تذکر 

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی  

درصـدي ایثـارگران توسـط     25یه ایران در صورتی که سـهم 

داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشـود، خـالی مانـده آن    

درصدي ایثـارگران کـه شـرایط و     5ابتدا به مشمولین سهمیه 

تخصیص یافته و اگر بـاز هـم     حدنصاب الزم را داشته باشند،

مانده آن بـه سـایر داوطلبـان بـه      این ظرفیت خالی ماند، باقی

  .یابد میصورت آزاد اختصاص 

درصد سهمیه ایثارگران، به  5ظرفیت خالی مانده :  2تذکر 

  .یابد سایر داوطلبان به صورت آزاد اختصاص می

براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثـارگران  :  3تذکر 

 5درصـدي و یـا    25اعم از سهمیه ایثارگران مشمول ظرفیت (

نش درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گـزی  70) درصدي

  .باشد آزاد در هر کد رشته محل می

داوطلبان سـهمیه ایثـارگران، عـالوه بـر سـهمیه      :  4تذکر 

ایثارگران همانند سایر داوطلبان در سـهمیه منطقـه خـود نیـز     

  .شوند گزینش می

هـاي   هایی بـه سـهمیه   ظرفیت در کد رشته محل : 5تذکر 

یابد که امکان گرد کردن ریاضی براي آنهـا   فوق تخصیص می

  .ود داشته باشدوج

هـاي فـوق براسـاس قـوانین و مقـررات       سهمیه : 6تذکر 

هـا   موجود بوده و در صورت هرگونـه تغییـر در ایـن سـهمیه    

ــع ذي  ــط مراج ــالی    توس ــررات اعم ــوابط و مق ــالح، ض ص

  .رسانی خواهد شد اطالع

  : رزمندگان ) 2

  جـزو سـهمیه  ) ماه حضـور در جبهـه   6با حداقل ( رزمندگان

تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمنـدگان   رزمندگان محسوب و

درصـد نمـره    80حدنصاب نمره براي این داوطلبان . باشند می

  .باشد گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر می

  : المللی  آزمون اختصاصی واحدهاي بیننحوه ثبت نام در   - ج

ــان  ثبــت ــام از داوطلب ــون اختصاصــین ــري  آزم دکت

. شـود  جـام مـی  تخصصی فقـط بـه صـورت اینترنتـی ان    

تواننـد بـا مراجعـه بـه      نام در این دوره می متقاضیان ثبت

نام اینترنتی مرکـز سـنجش، پـذیرش و فـارغ      سامانه ثبت

ــانی     ــه نشـ ــالمی بـ ــگاه آزاد اسـ ــیلی دانشـ التحصـ

www.azmoon.org  نـام در   از شرایط و ضوابط ثبـت

دفترچه راهنماي ثبت نـام بـر روي   . این دوره آگاه شوند

م اینترنتی قابل مشاهده بـوده و داوطلبـان در   نا سامانه ثبت

ــی   ــل م ــورت تمای ــه را    ص ــات دفترچ ــد اطالع توانن

download  ــه صــورت ــه  off lineنمــوده و ب مطالع

   .نمایند
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  : نام  مراحل ثبت

نـام   داوطلبان الزم است با مراجعه به سـامانه ثبـت   -1

اینترنتی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشـگاه  

نسبت به خرید اینترنتی  www.azmoon.orgبه آدرس 

باشد،  ریال می 830000که به مبلغ نام  ثبتکارت اعتباري 

  . اقدام نمایند

اتباع غیر ایرانی جهت ثبت نام در ایـن دوره   : 1تبصره    

ــه وب ســایت ســازمان امــور   ــا مراجعــه ب الزم اســت ب

دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري بـه آدرس   

www.saorg.ir    اطالعات مربوطه را تکمیل و بـا اخـذ

رقمی مبادرت به خریـد کـارت اعتبـاري     13کد پیگیري 

  .نمایند

با توجه بـه اینکـه پـس از خریـد اینترنتـی      :  2تبصره 

گیري آن وجود ندارد  نام امکان بازپس کارت اعتباري ثبت

شـود پـس از آگـاهی از     توصیه میلذا به داوطلبان اکیداً 

نام نسبت به خرید کـارت اعتبـاري    شرایط و ضوابط ثبت

  .اقدام نمایند

با توجه به اینکه در مرحلـه خریـد کـارت    :   3تبصره 

اعتباري داوطلبان می بایست مجموعه آموزشی مورد نظـر  

را انتخاب می نمایند الزم است در این انتخاب دقت الزم 

   . را داشته باشند

منــدرجات فـرم تقاضــانامه بایـد دقیــق و    : 4تبصـره  

  .صادقانه تکمیل شود

مسئولیت صـحت کلیـه منـدرجات تکمیـل      : 5تبصره 

به عهده داوطلب خواهـد  ) مندرجات فرم تقاضانامه(شده 

  .بود

نام اعمـال   هاي مقرر ثبت پس از پایان مهلت : 6تبصره 

 نـام  گونه تغییري در مندرجات فـرم تقاضـانامه ثبـت    هیچ

بنـابراین داوطلـب بایـد در زمـان     . باشـد  پذیر نمی امکان

  .تکمیل اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد

نـام   داوطلبان قبل از مراجعـه بـه سـامانه ثبـت     - 2

اینترنتی فایل مربوط به عکـس خـود را مطـابق آنچـه در     

  .ادامه مطرح خواهد شد آماده ارسال نمایند

وسط داوطلب بایـد داراي  فایل تصویري تهیه شده ت

  : شرایط ذیل باشد

 4یا  3×4فایل مربوطه الزم است با اسکن از عکس  -

 و بـا درجـه وضـوح    256Grayscaleبه صـورت   6× 

dpi100 و با فرمت jpg ذخیره شده باشد.  

ــر از   - ــد کمت ــل تصــویر ارســالی بای  70حجــم فای

  .کیلوبایت باشد

الزم  شـود،  عکسی که تصویر از روي آن تهیـه مـی   -

  .است تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد

ــد حــداقل   -  200×  300ابعــاد تصــویر ارســالی بای

  .پیکسل باشد 300×  400پیکسل و حداکثر 

تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیـه   -

   .شده و فاقد هرگونه حاشیه زاید باشد

تصویر داوطلب باید واضح و مشخص بـوده و اثـر    -

منگنه و سـایر مـواردي کـه منجـر بـه مخـدوش و        مهر،

شود در تصویر وجـود   نامشخص بودن چهره داوطلب می

  .نداشته باشد

داوطلبان الزم است پـس از آمـاده نمـودن فایـل      -3

نـام بـه شـرح ذیـل      تصویري و اطالعات الزم جهت ثبت

   :عمل نمایند 

نام اینترنتی مرکز سـنجش، پـذیرش و    به سامانه ثبت -

ــارغ ال ــانی  ف ــه نش ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــیلی دانش  تحص

www.azmoon.org برخـی از نکـات   . مراجعه نمایند

نام به آنهـا توجـه    مهمی که الزم است قبل از شروع ثبت

کامل داشته باشـید در صـفحه ورودي ایـن سـامانه درج     

  .گردیده است

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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پس از خرید کارت اعتباري مـی بایسـت   داوطلبان  -

ه کد ملی در کادر مربوطـه  شماره کارت اعتباري و شمار

با دقت وارد نموده و سپس گزینه ورود به صفحه ثبت نام 

  . را انتخاب نمایند

ــدهاي  - ــی  1بن ــام،   10ال ــات ن ــه اطالع ــوط ب مرب

خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، سري  نام

و سریال شناسنامه، شماره کد ملی،جنس، دین و تابعیـت  

ایست دقیقاً در محل مربوطـه وارد  داوطلب است که می ب

  .گردد

مربوط به شـماره تلفـن ثابـت،     13الی  11بندهاي  -

شماره شهرستان، شماره تلفن همراه و نشـانی پسـت    پیش

وارد نمودن صـفر در ابتـداي   . الکترونیکی داوطلب است

  .باشد پیش شماره الزامی می

مربوط به نشانی محل سـکونت،   17الی  14بندهاي  -

باشـد کـه    حل سکونت و کد پستی ده رقمی مـی استان م

  .الزم است داوطلبان اطالعات آن را با دقت تکمیل نمایند

نشانی داوطلبان الزم است دقیقاً به صـورت مشـخص   

شهر  خیابان   کوچه   پـالك    : نام شامل  شده در فرم ثبت

 10کد پستی الزم است به صـورت  . وارد شود... طبقه و 

  .رقم وارد شود

مربـوط بـه نـوع وضـعیت خـدمت وظیفـه        18د بن -

داوطلبان مرد است که الزم است نسبت به تعیین وضعیت 

  . خدمت وظیفه خود اقدام نمایند

مربوط به وضعیت جسـمانی داوطلـب ایـن     19بند  -

  .دوره می باشد

  .درخصوص داوطلبان داراي سهمیه می باشد 20بند  -

اقـالم  پس از ورود اطالعات فردي الزم است کلیه  -

اطالعاتی وارد شده را یک بار دیگر بررسی نموده و پـس  

ثبـت  «از اطمینان از صحت اطالعـات وارد شـده گزینـه    

  .را انتخاب نمایید» اطالعات و رفتن به مرحله بعد

ــذکر   ــا در ورود   :ت ــه خط ــروز هرگون ــورت ب در ص

نام توجه نموده و پس از  هاي سیستم ثبت اطالعات به پیام

تأییـد  «لی مجدداً نسبت به انتخاب گزینه رفع خطاي احتما

  .اقدام نمایید» و ادامه

التحصـیلی در   رشته فارغ الزم استدر این مرحله  -4

ـ ، دانشـگاه یـا موسسـه آ    مقطع کارشناسی وزش عـالی  م

صادرکننده مدرك داوطلب، تاریخ دقیق فارغ التحصـیلی،  

بـه   تعداد نیمسالهاي تحصیلی و معدل مقطـع کارشناسـی  

ضمناً آندسته از داوطلبـانی کـه   . ق ثبت گرددصورت دقی

ارزیابی پایان نامه آنها به صورت توصیفی می باشـد مـی   

پس از . بایست در این مرحله گزینه بلی را انتخاب نمایند

ثبت اطالعات و رفـتن بـه مرحلـه    «درج اطالعات گزینه 

  . را انتخاب نمایید» بعد

 بارگذاري عکس داوطلب ثبت نـام بـا توجـه بـه     -5

مـی بایسـت در ایـن مرحلـه      2بند توضیحات مندرج در 

  .صورت پذیرد

در این مرحله داوطلب مـی بایسـت تصـویر ریـز      -6

خود را بارگذاري نماید و سـپس   نمرات مقطع کارشناسی

را انتخـاب  » ثبت اطالعات و رفتن به مرحله بعـد «گزینه 

  . نمایید

مـی   آزمـون اختصاصـی  در این مرحله داوطلـب   -7

ت به انتخاب استان، واحد دانشگاهی و عنـوان  بایست نسب

رشته براساس شرایط و ضوابط اعـالم شـده بـه انتخـاب     

محـل از یـک مجموعـه مبـادرت     / رشته کد 20حداکثر 

  .نماید

محل در لیست مورد / متقاضی جهت درج رشته :تذکر 

محل هـاي  / نظر می بایست گزینه انتخاب در مقابل رشته

محـل انتخـابی را در   / رشتهو سپس  انتخابپیشنهادي را 

  .لیست انتخاب شده مشاهده نماید

پس از ورود کلیه اطالعات الزم است داوطلـب بـا    -

خود را مـرور نمـوده و در صـورت     دقت کلیه اطالعات

مرحلـه  «لزوم به اصالح هر یک از آنها با انتخـاب گزینـه   
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به صفحه مورد نظـر مراجعـه و اصـالحات الزم را    » قبلی

   .انجام دهد

در صورت عدم لزوم اصالح اطالعـات وارد شـده    -

را انتخـاب  » نهـایی   تأیید و ثبت«تواند گزینه  داوطلب می

   .نماید

 کـد پس از تأیید نهایی اطالعـات، داوطلـب یـک     -

به داوطلبـان اکیـداً   . نماید رهگیري از سیستم دریافت می

رهگیري خود را تا پایان اعـالم نتـایج    کدشود  توصیه می

  .حفظ نماینداین دوره 

  جهت هرگونه سؤال در مورد شرایط، ضوابط و نحـوه   

سـتاد پاسـخگویی مرکـز    » 4743«  شماره تلفـن  بانام  ثبت

آزاد اسـالمی   سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه

   .تماس گرفته شود

  

  : هاي مهم  توضیحات و توصیه  – د

 به استناد 5/11/93مورخ  34467مطابق بخشنامه شماره  -1

مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسـه دانشـگاه کارکنـان و    

هـاي دانشـگاه آزاد اسـالمی مجـاز      اعضاي هیأت علمی محل

نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنـوان محـل   

  .تحصیل انتخاب نمایند

واحـدهاي بـین    1400دانشجویان ورودي سال شهریه  -2

یه واحـدهاي  برابـر شـهر   25/1المللی ارس و کـیش معـادل   

  .خواهد بود )غیر بین الملل(دانشجویان واحدهاي داخلی

المللـی و   بـین  يهرگونه انتقال و میهمـانی از واحـدها   -3

واحدهاي (برون مرزي به دیگر واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی

  .باشد ممنوع می )داخلی

  :زمان و چگونگی برگزاري آزمون – هـ

مارات دانشگاه آزمون اختصاصی واحدهاي ارس، کیش و ا

. برگـزار مـی شـود   ) مجازي(آزاد اسالمی به صورت مصاحبه

  .اعالم خواهد شد متعاقباًزمان برگزاري آزمون 
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گروه  علوم انسانی

کد مجموعه امتحانی 1105 - علوم اقتصادي

زن و مرد   علوم اقتصادي-اقتصاد انرژي مرکز آموزش بین المللی کیش 2091720

زن و مرد   علوم اقتصادي-اقتصاد اسالمی مرکز آموزش بین المللی کیش 2093620

زن و مرد   علوم اقتصادي-توسعه اقتصادي و برنامه ریزي مرکز آموزش بین المللی کیش 2095820

زن و مرد   علوم اقتصادي-برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي مرکز آموزش بین المللی کیش 2095920

کد مجموعه امتحانی 1106 - علوم ورزشی

زن و مرد   مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش مرکز آموزش بین المللی کیش 2142120

زن و مرد   فیزیولوژي ورزشی-فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی واحد بین المللی ارس 2143515

زن و مرد   مدیریت ورزشی-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی مرکز آموزش بین المللی کیش 2144120

زن و مرد   مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی مرکز آموزش بین المللی کیش 2144320

زن و مرد   مدیریت ورزشی-مدیریت رسانه هاي ورزشی مرکز آموزش بین المللی کیش 2144520

زن و مرد   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی-امدادگر ورزشی مرکز آموزش بین المللی کیش 2145420

کد مجموعه امتحانی 1108 - علوم اجتماعی

زن و مرد   جمعیت  شناسی مرکز آموزش بین المللی کیش 2050620

کد مجموعه امتحانی 1117 - علوم تربیتی

زن و مرد   برنامه ریزي  درسی مرکز آموزش بین المللی کیش 2060320

زن و مرد   برنامه ریزي  درسی واحد بین المللی ارس 2060315

زن و مرد   تکنولوژي  آموزشی مرکز آموزش بین المللی کیش 2060820

زن و مرد   مدیریت  آموزشی مرکز آموزش بین المللی کیش 2121220

کد مجموعه امتحانی 1120 - زبان فرانسه

زن و مرد   مترجمی  زبان  فرانسه مرکز آموزش بین المللی کیش 2032320

کد مجموعه امتحانی 1121 - زبان انگلیسی

زن و مرد   آموزش  زبان  انگلیسی مرکز آموزش بین المللی کیش 2031220

زن و مرد   آموزش  زبان  انگلیسی واحد امارات متحده عربی 2031220

زن و مرد   آموزش  زبان  انگلیسی واحد بین المللی ارس 2031215

زن و مرد   مترجمی  زبان  انگلیسی مرکز آموزش بین المللی کیش 2031520

زن و مرد   مترجمی  زبان  انگلیسی واحد بین المللی ارس 2031515

کد مجموعه امتحانی 1126 - حقوق

زن و مرد   حقوق  بین  الملل مرکز آموزش بین المللی کیش 2080420

زن و مرد   حقوق  بین  الملل واحد امارات متحده عربی 2080420

زن و مرد   حقوق  بین  الملل واحد بین المللی ارس 2080415

زن و مرد   حقوق  جزا و جرم  شناسی مرکز آموزش بین المللی کیش 2080520
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زن و مرد   حقوق  جزا و جرم  شناسی واحد بین المللی ارس 2080515

زن و مرد   حقوق  خصوصی مرکز آموزش بین المللی کیش 2080720

زن و مرد   حقوق  خصوصی واحد امارات متحده عربی 2080720

زن و مرد   حقوق  خصوصی واحد بین المللی ارس 2080715

زن و مرد   حقوق  عمومی مرکز آموزش بین المللی کیش 2080820

زن و مرد   حقوق  عمومی واحد بین المللی ارس 2080815

زن و مرد   حقوق تجارت بین الملل واحد بین المللی ارس 2082315

زن و مرد   حقوق ثبت اسناد و امالك مرکز آموزش بین المللی کیش 2083520

زن و مرد   حقوق ثبت اسناد و امالك واحد بین المللی ارس 2083515

زن و مرد   حقوق مالی-اقتصادي مرکز آموزش بین المللی کیش 2084020

زن و مرد   حقوق مالی-اقتصادي واحد بین المللی ارس 2084015

زن و مرد   مدیریت ثبت اسناد و امالك واحد بین المللی ارس 2119815

زن و مرد   حقوق محیط زیست مرکز آموزش بین المللی کیش 2126520

کد مجموعه امتحانی 1130 - علوم سیاسی و روابط بین الملل

زن و مرد   روابط بین  الملل مرکز آموزش بین المللی کیش 2081020

زن و مرد   روابط بین  الملل واحد بین المللی ارس 2081015

زن و مرد   علوم  سیاسی مرکز آموزش بین المللی کیش 2081220

کد مجموعه امتحانی 1133 - روان شناسی

زن و مرد   روان شناسی تربیتی مرکز آموزش بین المللی کیش 2073120

زن و مرد   روان شناسی تربیتی واحد بین المللی ارس 2073115

زن و مرد   روان شناسی بالینی مرکز آموزش بین المللی کیش 2073320

زن و مرد   روان شناسی بالینی واحد بین المللی ارس 2073315

زن و مرد   روان شناسی شخصیت مرکز آموزش بین المللی کیش 2073820

زن و مرد   روان شناسی عمومی مرکز آموزش بین المللی کیش 2073920

زن و مرد   روان شناسی عمومی واحد امارات متحده عربی 2073920

زن و مرد   روان شناسی عمومی واحد بین المللی ارس 2073915

کد مجموعه امتحانی 1134 - حسابداري

زن و مرد   حسابداري مرکز آموزش بین المللی کیش 2130120

زن و مرد   حسابداري واحد امارات متحده عربی 2130120

زن و مرد   حسابداري واحد بین المللی ارس 2130115

زن و مرد   حسابرسی مرکز آموزش بین المللی کیش 2130220

زن و مرد   حسابرسی واحد بین المللی ارس 2130215

کد مجموعه امتحانی 1138 - علوم ارتباطات اجتماعی

زن و مرد   علوم ارتباطات اجتماعی واحد بین المللی ارس 2051715
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زن و مرد   مطالعات فرهنگی و رسانه مرکز آموزش بین المللی کیش 2054420

کد مجموعه امتحانی 1142 - مدیریت

زن و مرد   مدیریت دولتی-خط مشی گذاري عمومی مرکز آموزش بین المللی کیش 2104220

زن و مرد   مدیریت صنعتی-مدیریت عملکرد واحد بین المللی ارس 2104315

زن و مرد   مدیریت بازرگانی-کارآفرینی مرکز آموزش بین المللی کیش 2104420

زن و مرد   مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک مرکز آموزش بین المللی کیش 2104520

زن و مرد   مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی مرکز آموزش بین المللی کیش 2104620

زن و مرد   مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی واحد بین المللی ارس 2104615

زن و مرد   مدیریت صنعتی-تولید و عملیات مرکز آموزش بین المللی کیش 2104920

زن و مرد   مدیریت صنعتی-تولید و عملیات واحد بین المللی ارس 2104915

زن و مرد   مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومی مرکز آموزش بین المللی کیش 2105020

زن و مرد   مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومی واحد بین المللی ارس 2105015

زن و مرد   مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی مرکز آموزش بین المللی کیش 2105120

زن و مرد   مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی واحد بین المللی ارس 2105115

زن و مرد   مدیریت مالی مرکز آموزش بین المللی کیش 2124520

زن و مرد   مدیریت بازرگانی- بازاریابی مرکز آموزش بین المللی کیش 2125420

زن و مرد   مدیریت بازرگانی- بازاریابی واحد امارات متحده عربی 2125420

زن و مرد   مدیریت بازرگانی- بازاریابی واحد بین المللی ارس 2125415

زن و مرد   مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی مرکز آموزش بین المللی کیش 2125620

زن و مرد   مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات مرکز آموزش بین المللی کیش 2126920

زن و مرد   مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات واحد بین المللی ارس 2126915

زن و مرد   مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی مرکز آموزش بین المللی کیش 2127120

زن و مرد   مدیریت فناوري اطالعات-سیستم هاي اطالعاتی پیشرفته مرکز آموزش بین المللی کیش 2133420

زن و مرد   مدیریت فناوري اطالعات-کسب و کار الکترونیک مرکز آموزش بین المللی کیش 2134120

زن و مرد   کارآفرینی-کسب و کار جدید مرکز آموزش بین المللی کیش 2136420

کد مجموعه امتحانی 1143 - مشاوره

زن و مرد   مشاوره-مشاوره مدرسه مرکز آموزش بین المللی کیش 2160920

زن و مرد   مشاوره-مشاوره خانواده مرکز آموزش بین المللی کیش 2161120

زن و مرد   مشاوره-مشاوره شغلی مرکز آموزش بین المللی کیش 2161420

زن و مرد   مشاوره-مشاوره شغلی واحد بین المللی ارس 2161415

کد مجموعه امتحانی 1148 - مدیریت کسب و کار و امور شهري

زن و مرد   مدیریت امورشهري واحد بین المللی ارس 2126615

زن و مرد   مدیریت کسب و کار-مالی مرکز آموزش بین المللی کیش 2133520

زن و مرد   مدیریت کسب و کار-مالی واحد بین المللی ارس 2133515
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زن و مرد   مدیریت کسب و کار-فناوري مرکز آموزش بین المللی کیش 2133620

زن و مرد   مدیریت کسب و کار-عملیات و زنجیره تامین مرکز آموزش بین المللی کیش 2133720

زن و مرد   مدیریت کسب و کار-سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات مرکز آموزش بین المللی کیش 2133820

زن و مرد   مدیریت کسب و کار-رفتار سازمانی و منابع انسانی مرکز آموزش بین المللی کیش 2133920

زن و مرد   مدیریت کسب و کار-استراتژي مرکز آموزش بین المللی کیش 2134020

زن و مرد   مدیریت کسب و کار-استراتژي واحد بین المللی ارس 2134015

زن و مرد   مدیریت کسب و کار-بازاریابی مرکز آموزش بین المللی کیش 2136520

گروه  علوم پایه

کد مجموعه امتحانی 1201 - علوم زمین

زن و مرد   علوم زمین-پترولوژي مرکز آموزش بین المللی کیش 3043120

زن و مرد   علوم زمین-زمین شناسی زیست محیطی مرکز آموزش بین المللی کیش 3043520

کد مجموعه امتحانی 1203 - شیمی

زن و مرد   شیمی -شیمی فیزیک مرکز آموزش بین المللی کیش 3031320

زن و مرد   نانوشیمی مرکز آموزش بین المللی کیش 3032720

زن و مرد   شیمی-شیمی دریا مرکز آموزش بین المللی کیش 3034520

کد مجموعه امتحانی 1204 - فیزیک

زن و مرد   نانوفیزیک مرکز آموزش بین المللی کیش 3023520

زن و مرد   مهندسی هسته اي-مهندسی پرتو پزشکی مرکز آموزش بین المللی کیش 801027

کد مجموعه امتحانی 1206 - زیست شناسی سلولی و مولکولی

زن و مرد   میکروبیولوژي-میکروبیولوژي محیطی مرکز آموزش بین المللی کیش 3048720

زن و مرد   میکروبیولوژي-میکروبیولوژي صنعتی مرکز آموزش بین المللی کیش 3048820

زن و مرد   میکروبیولوژي-زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا مرکز آموزش بین المللی کیش 3048920

زن و مرد   میکروبیولوژي-زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا واحد بین المللی ارس 3048915

زن و مرد   میکروبیولوژي-بیوسیستماتیک و بوم شناسی مرکز آموزش بین المللی کیش 3049220

زن و مرد   ژنتیک واحد بین المللی ارس 3050315

زن و مرد   بیوشیمی واحد بین المللی ارس 3052815

زن و مرد   زیست شناسی سلولی و مولکولی واحد بین المللی ارس 3058615

زن و مرد   زیست فناوري-دریا مرکز آموزش بین المللی کیش 3059120

گروه  فنی و مهندسی

کد مجموعه امتحانی 1251 - مهندسی برق

زن و مرد   مهندسی برق-سیستم هاي الکترونیک دیجیتال مرکز آموزش بین المللی کیش 4004820
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زن و مرد   مهندسی برق- سیستم هاي قدرت مرکز آموزش بین المللی کیش 4005520

زن و مرد   مهندسی برق- سیستم هاي قدرت واحد بین المللی ارس 4005515

زن و مرد   مهندسی برق-شبکه هاي مخابراتی مرکز آموزش بین المللی کیش 4007620

زن و مرد   مهندسی برق-مخابرات میدان و موج مرکز آموزش بین المللی کیش 4007820

زن و مرد   مهندسی برق-سامانه هاي برقی حمل و نقل مرکز آموزش بین المللی کیش 4007920

زن و مرد   مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی واحد بین المللی ارس 4008315

زن و مرد   مهندسی برق-مخابرات سیستم مرکز آموزش بین المللی کیش 4008420

زن و مرد   مهندسی برق-افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک مرکز آموزش بین المللی کیش 4008520

زن و مرد   مهندسی برق-افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک واحد بین المللی ارس 4008515

زن و مرد   مهندسی  پزشکی -بیوالکتریک مرکز آموزش بین المللی کیش 4011120

زن و مرد   مهندسی  پزشکی -بیوالکتریک واحد بین المللی ارس 4011115

زن و مرد   مهندسی برق-کنترل مرکز آموزش بین المللی کیش 4015120

زن و مرد   مهندسی برق-مدارهاي مجتمع الکترونیک مرکز آموزش بین المللی کیش 4019820

زن و مرد   مهندسی برق-مدارهاي مجتمع الکترونیک واحد بین المللی ارس 4019815

زن و مرد   مهندسی مکاترونیک واحد بین المللی ارس 406328

زن و مرد   مهندسی هسته اي-مهندسی پرتو پزشکی مرکز آموزش بین المللی کیش 412037

زن و مرد   مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر مرکز آموزش بین المللی کیش 413047

کد مجموعه امتحانی 1253 - مهندسی نفت

زن و مرد   مهندسی نفت-حفاري مرکز آموزش بین المللی کیش 4034220

زن و مرد   مهندسی نفت-اکتشاف مرکز آموزش بین المللی کیش 4034420

کد مجموعه امتحانی 1257 - مهندسی شیمی

زن و مرد   مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر مرکز آموزش بین المللی کیش 801107

کد مجموعه امتحانی 1259 - مهندسی صنایع

زن و مرد   مهندسی صنایع-مهندسی مالی مرکز آموزش بین المللی کیش 4030020

زن و مرد   مهندسی صنایع-بهینه سازي سیستم ها واحد امارات متحده عربی 4033020

زن و مرد   مهندسی صنایع-بهینه سازي سیستم ها واحد بین المللی ارس 4033015

زن و مرد   مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی واحد امارات متحده عربی 4034820

زن و مرد   مهندسی صنایع-کیفیت و بهره وري مرکز آموزش بین المللی کیش 4034920

زن و مرد   مهندسی صنایع-کیفیت و بهره وري واحد امارات متحده عربی 4034920

زن و مرد   مهندسی صنایع-مدیریت پروژه مرکز آموزش بین المللی کیش 4035020

کد مجموعه امتحانی 1263 - مهندسی نقشه برداري

زن و مرد   مهندسی نقشه برداري-سنجش از دور واحد بین المللی ارس 4035715
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کد مجموعه امتحانی 1264 - مهندسی عمران

زن و مرد   مهندسی عمران-زلزله مرکز آموزش بین المللی کیش 4038320

زن و مرد   مهندسی عمران-زلزله واحد بین المللی ارس 4038315

زن و مرد   مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی مرکز آموزش بین المللی کیش 4039220

زن و مرد   مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی مرکز آموزش بین المللی کیش 4039420

زن و مرد   مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت مرکز آموزش بین المللی کیش 4043620

زن و مرد   مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت واحد بین المللی ارس 4043615

زن و مرد   مهندسی عمران- ژئوتکنیک مرکز آموزش بین المللی کیش 4044420

زن و مرد   مهندسی عمران- ژئوتکنیک واحد بین المللی ارس 4044415

زن و مرد   مهندسی عمران-حمل و نقل مرکز آموزش بین المللی کیش 4045520

زن و مرد   مهندسی عمران-سازه مرکز آموزش بین المللی کیش 4047120

زن و مرد   مهندسی عمران-سازه واحد امارات متحده عربی 4047120

زن و مرد   مهندسی عمران-سازه واحد بین المللی ارس 4047115

زن و مرد   مهندسی عمران -راه وترابري مرکز آموزش بین المللی کیش 4048620

زن و مرد   مهندسی محیط زیست-آب و فاضالب مرکز آموزش بین المللی کیش 4140220

کد مجموعه امتحانی 1267 - مهندسی مکانیک

زن و مرد   مهندسی  پزشکی -بیومکانیک مرکز آموزش بین المللی کیش 4010920

زن و مرد   مهندسی  پزشکی -بیومکانیک واحد بین المللی ارس 4010915

زن و مرد   مهندسی پزشکی-توانبخشی مرکز آموزش بین المللی کیش 4016020

زن و مرد   مهندسی مکانیک-تبدیل انرژي مرکز آموزش بین المللی کیش 4066420

زن و مرد   مهندسی مکانیک-تبدیل انرژي واحد بین المللی ارس 4066415

زن و مرد   مهندسی مکانیک-ساخت و تولید مرکز آموزش بین المللی کیش 4066920

زن و مرد   مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي واحد بین المللی ارس 4067115

زن و مرد   مهندسی هسته اي-مهندسی پرتو پزشکی مرکز آموزش بین المللی کیش 801147

زن و مرد   مهندسی مکاترونیک واحد بین المللی ارس 801198

زن و مرد   مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر مرکز آموزش بین المللی کیش 801237

کد مجموعه امتحانی 1272 - مهندسی متالورژي و مواد

زن و مرد   مهندسی پزشکی-بافت مرکز آموزش بین المللی کیش 4140720

(IT) کد مجموعه امتحانی 1276 - مهندسی فناوري اطالعات

زن و مرد   مهندسی فناوري اطالعات-تجارت الکترونیکی مرکز آموزش بین المللی کیش 4102420

زن و مرد   مهندسی فناوري اطالعات-معماري سازمانی مرکز آموزش بین المللی کیش 4104120

کد مجموعه امتحانی 1277 - مهندسی کامپیوتر

زن و مرد   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار مرکز آموزش بین المللی کیش 4100220
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زن و مرد   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار واحد امارات متحده عربی 4100220

زن و مرد   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار واحد بین المللی ارس 4100215

زن و مرد   مهندسی کامپیوتر-شبکه هاي کامپیوتري مرکز آموزش بین المللی کیش 4104320

زن و مرد   مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز مرکز آموزش بین المللی کیش 4104420

زن و مرد   مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري مرکز آموزش بین المللی کیش 4105720

زن و مرد   مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري واحد بین المللی ارس 4105715

کد مجموعه امتحانی 1287 - مهندسی طراحی محیط زیست

زن و مرد   مهندسی طراحی محیط زیست مرکز آموزش بین المللی کیش 4045620

گروه  کشاورزي و منابع طبیعی

کد مجموعه امتحانی 1313 - علوم و مهندسی صنایع غذایی

زن و مرد   علوم و مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی واحد بین المللی ارس 5041515

زن و مرد   علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوري مواد غذایی مرکز آموزش بین المللی کیش 5041720

زن و مرد   علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوري مواد غذایی واحد بین المللی ارس 5041715

زن و مرد   علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوري مواد غذایی مرکز آموزش بین المللی کیش 5041820

زن و مرد   علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوري مواد غذایی واحد بین المللی ارس 5041815

زن و مرد   علوم و مهندسی صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی واحد بین المللی ارس 5042615

گروه  هنر و معماري

کد مجموعه امتحانی 1350 - برنامه ریزي شهري، منطقه اي و مدیریت شهري

زن و مرد   برنامه ریزي شهري مرکز آموزش بین المللی کیش 6021620

زن و مرد   برنامه ریزي شهري واحد امارات متحده عربی 6021620

کد مجموعه امتحانی 1351 - طراحی شهري

زن و مرد   طراحی شهري مرکز آموزش بین المللی کیش 6021520

زن و مرد   طراحی شهري واحد بین المللی ارس 6021515

کد مجموعه امتحانی 1352 - معماري

زن و مرد   مهندسی معماري مرکز آموزش بین المللی کیش 6020220

زن و مرد   مهندسی معماري واحد امارات متحده عربی 6020220

زن و مرد   مهندسی معماري واحد بین المللی ارس 6020215

زن و مرد   معماري داخلی واحد بین المللی ارس 6022015

زن و مرد   مهندسی معماري منظر مرکز آموزش بین المللی کیش 6024020

کد مجموعه امتحانی 1357 - هنرهاي نمایشی و سینما

زن و مرد   کارگردانی نمایش مرکز آموزش بین المللی کیش 6031120
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 نام و کد رشته هاي دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 آزمون  واحدهاي ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد اسالمی

نام رشته تحصیلی ظرفیتجنس پذیرشواحد دانشگاهیکد رشته

کد مجموعه امتحانی 1358 - هنرهاي تصویري و طراحی

زن و مرد   تصویر سازي مرکز آموزش بین المللی کیش 6010720

زن و مرد   نقاشی مرکز آموزش بین المللی کیش 6011120

زن و مرد   ارتباط تصویري مرکز آموزش بین المللی کیش 6014020

کد مجموعه امتحانی 1359 - هنرهاي پژوهشی و صنایع دستی

زن و مرد   پژوهش هنر مرکز آموزش بین المللی کیش 6011520

کد مجموعه امتحانی 1361 - هنرهاي ساخت و معماري

زن و مرد   مدیریت پروژه و ساخت مرکز آموزش بین المللی کیش 6022820

زن و مرد   مدیریت پروژه و ساخت واحد بین المللی ارس 6022815

زن و مرد   فناوري معماري-معماري دیجیتال مرکز آموزش بین المللی کیش 6023420

زن و مرد   فناوري معماري-معماري دیجیتال واحد بین المللی ارس 6023415

زن و مرد   فناوري معماري-معماري بیونیک مرکز آموزش بین المللی کیش 6024120

زن و مرد   فناوري معماري-معماري بیونیک واحد بین المللی ارس 6024115

زن و مرد   معماري و انرژي واحد بین المللی ارس 6025215

کد مجموعه امتحانی 1362 - طراحی صنعتی

زن و مرد   طراحی  صنعتی مرکز آموزش بین المللی کیش 6010220
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   ستاد پاسخگویی  تلفن

  سنجش و پذیرش دانشگاه  مرکز
  

4743  

  

  سامانه پرسش و پاسخ مجازي 

  دانشگاهالتحصیلی  و فارغ پذیرش ،مرکز سنجش

faq.azmoon.iau.ac.ir 

  

   روابط عمومی سامانه

  آزاد اسالمیسنجش و پذیرش دانشگاه  مرکز

Sanjesh.iau.ac.ir  

 

 

اي غیــر انتفــاعی و غیــر دولتــی  دانشــگاه آزاد اســالمی مؤسســه

هـیچ شخصــی اعـم از حقیقـی یــا حقـوقی در آن ســهمی     . اسـت 

. شـود  هاي آن درخود دانشگاه هزینه می نداشته و تمام دریافت

. هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد     

رسـد و   نی میتراز مالی دانشگاه هر سال به تصویب مراجع قانو

 .قابل ارائه به عموم مردم است
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